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Referat af DZK´s ordinære Generalforsamling, 5.marts 2016 på Jagt- og Skovbrugsmuseet 

 

1. Mødet åbnes 

 

Velkomst ved formand Kim Højland og dagens vært ved jagt- og Skovbrugsmuseet, Julie 

Friis.  

 

Til stede ved generalforsamlingen 

Dominik Speleman 

Aage Dahl Sørensen 

Ole Kristensen 

John Jacobsen 

Peter Børgesen 

Morten Boesen 

Karsten Felsted 

Ole Post 

Mogens Westphal 

Annette Syberg 

Thorkil Duch 

Kent Tubæk 

Erling Mørch 

Ole K Larsen 

Kim Højland 

Vagn Reitz 

Mikkel Ivar Jensen (kasserer) 

Abdi Hedayat (referent) 

 

Gæster: Jane Reitz og Inge Tubæk  

 

Afbud: Henrik Engell Petersen, Helga og Johs. Erritzøe, Hugo Christensen, Martin Jeppesen, Helena 

Dyhr 

 

2. Valg af dirigent 

 

Vagn Reitz, der konstaterede at formalia vedrørende indkaldelse til generalforsamling er 

overholdt. 

 

Dagsorden godkendt. 
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3. valg af stemmeudvalg 

 

Aage Dahl samt Annette Syberg. 

 

4. Bestyrelsens beretning 

 

Ved Kim Højland 

 

Velkomst - tak til værten  Jagt- og skovbrugs Museet  Julie Friis 

 Julie har ordet. 

Hilsner/afbud  Henrik Engel,  Helga og Johs Erritsø, Huggo Christensen 

Præsentationsrunde 

Bestyrelsens beretning DZKs ordinære generalforsamling 2016. 

Medlemstal:  54 fordelt på 26 aktive 26, interesse og 2 elevmedlemmer.En 

tilbagegang på 2.    Vi har 3 ansøgninger om optagelse i foreningen,så snart er der 57 

medlemmer. 

På en liste fra sidste år, fra NST over autoriserede konservatorer, er der 65 

autoriserede konservatorvirksomheder i Danmark.   

 

Maj Munk er blevet ansvarlig for konservatorerne, det glæder os at det er en 

kompetent person, der er blevet chef for området, og vi ser frem til et fortsat godt 

samarbejde. 

Uautoriserede konservatorer har vi også i år haft glæde af, Wild trophy annoncere 

stadig lidt. Vi arbejder for at få dem stoppet, og håber at Maj Munk i fremtiden kan 

hjælpe til en hurtigere og mere konsekvent behandling  i disse sager.            Lasse 

Boel har arbejdet på trods af en henvendelse fra styrelsen, men er imidlertidig død i 

feb. Problemet løst. 

Vi har har prøvet at overtale styrelsen, til at udvide dispensations ordningen med de 

rødt listet arter (de fugle som private ikke må få monteret), til ikke kun at omhandle 

odderen, men også andre arter fra listen.             Styrelsen ønsker ikke på nuværende 
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tidspunkt at udvide ordningen, men har forlænget dispensationsordningen for 

odderen i 2 år,  frem til udgangen af 2018. 

Aksel Bo Madsen og Morten Elmeros  fra Institute for bioscience samler stadig 

mårdyr ind til forskning, både kroppe og hele dyr. 

 

Vi har været til møder hos Veterinær styrelsen ang. dispensations- muligheder for 

afviste jagttrofæer. Det var et særdeles godt møde, alle problemer blev vendt, og 

ved årsskiftet blev der åbnet for dispensations- muligheden.      Vi er alle blevet 

registrerede og har haft besøg af veterinærmyndighederne, efter hvad jeg har hørt 

er det gået særdeles godt alle steder.   Jeg vil gerne takke for et rigtigt godt 

samarbejde, og for et resultat vi kan være glade for. 

 

Det ligger lidt stille angående 5% moms debatten, men der bliver arbejdet videre i 

den kommende tid. 

 

ETF: Vagn Reitz  

Vi har fået henvendelse fra  Nordisk Safariklub vedrørende et Danmarks mesterskab 

i Odense, men har takket nej. 

 

Maj Westphal har styr på hjemmesiden, der sker ikke noget nyt, hvis der ikke er 

nogen medlemmer, der sender historier eller anden materiale. For at få lidt gang i 

hjemmesiden har jeg aftalt med Maj, at vi i fremtiden afholde et telefon møde en 

gang månedligt, for at finde noget hun kan skrive om. Så hvis i har en sjov historie, 

men ikke selv kan eller vil skrive, interviewer Maj via telefonen og skriver historien 

for dig. 

 

Der blev afholdt Konkurrence i Finland sidste år, Domenik og Sandie deltog, og 

Sandie vandt novice klassen med en fugl - tillykke med det. 
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Afslutning 

Jeg vil gerne takke DZK bestyrelsen og faglige udvalg for  et år med  godt 

samarbejde. En særlig tak til Vagn, som har hjulpet mig rigtig meget - der har været 

godt gang i telefonen. 

Med Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen har vi også haft en fint samarbejde, ikke 

alle resultater er ikke helt som vi kunne ønske, men samarbejdet er positivt, det  

skal de have tak for.  

Til allersidst vil jeg takke alle DZKs medlemmer for den tillid I har vist mig. Der er ind 

imellem mange bolde i luften, når både arbejde og forening skal passes, men vi 

prøver at gøre vores bedste og lærer hver dag.                Hvis der er nogen 

bekymringer eller utilfredshed har jeg altid tid til snak. 

Og det var så min første beretning som formand for Dansk Zoologisk 

Konservatorforening. Pyha 

 

5. marts  2016 Kim Højland. Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

 

Thorkil Duch spurgte hvorvidt Maj Munk stadig var ansvarlig for CITES. Vagn Reitz 

bekræftede dette. 

 

Dominik Speleman efterspurgte DZK´s holdning til samarbejde med lande, der ikke har 

implementeret en biproduktforordning? DZK undersøger forholdet sammen med 

fødevarestyrelsen. 
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Kim Højland opfordrer alle til at tage kontakt til ham, hvis de lovpligtige besøg fra 

veterinære myndigheder volder problemer. 

 

5. Regnskab 

 

Ved kasserer Mikkel Ivar Jensen 

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet 

 

Fastsættelse af kontingent og forskellige honorarer: 

a) Kontingent: Aktive medlemmer 1200,00kr. årligt. 

                      Interessemedlemmer 600,00kr. årligt. 

                      Elever 0,00kr årligt 

b) Skuemesterhonorar: 1100,00kr 

c) Honorar til bestyrelsesmedlemmer: 1100,00kr. 

d) Honorar til forretningsudvalg: 1500,00kr. 

e) Honorar til formand fortsætter: 5500,00kr. kr. 

 

6. Orientering fra Det Faglige Udvalg 

 

Ved Ole Post 

 

Det Faglige Udvalg har som opgave at sikre et højt niveau blandt foreningens medlemmer, 

hvilket især sker i uddannelserne af nye konservatorer. Udvalget godkender nye 

læreforhold og følger den efterfølgende oplæring tæt. Til hvert læreforhold knyttes et af 

udvalgets medlemmer eller en anden erfaren konservator, til regelmæssigt at besøge 

værkstedet, gennemse elevdagbogen og dermed sikre at eleven kommer omkring alle 

fagets dyregrupper og de metoder, der hører til opgaverne. 

 

I 2015 har vi haft tre elever: Susie Baltzersen hos Brian Filipsen (Linje 1 med Ole HP som 

mentor),  Morten Terp Nielsen hos Jacob Strunge (linje 2, med Vagn Reitz som mentor)  og 

Kasper Pedersen hos Erling Mørch (linje 2, med OK Larsen som mentor). 

 

Susie og Morten var begge tæt på den afsluttende prøve, og selvom Morten var nogle 

måneder fra slutdagen, ville dagen 27. november være praktisk, og Morten var parat. 

Udannelsesvedtægterne nævner kun ”Indenfor  uddannelsens sidste år”. Og en 
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kontrolprøve kunne passe samme dag for Kasper, og dermed kunne vi begrænse lån af 

prøvematerale og skuemestrenes tidsforbrug til én ogsamme dag.Vi fik husly på 

Naturhistorisk Museum i Aarhus, et neutralt sted for alle involverede. Her kunne også lånes 

skind fra eksotiske pattedyr, som ikke kunne skaffes fra ZM eller DZKs egen samling. 

Fugleskind lånte vi fra Hartvig Jensens samling. Vi indførte også test med gode fotos. 

Til prøvens artsbestemmelsesopgave kræves to en halv time for hver, så med tre elever 

skulle der bruges ret mange timer, dvs tidlig start med flere timers kørsel. Til Lovstof og 

arbejdsmetoder indkaldtes Vagn Reitz som ekstern censor, desuden skuemestrene 

OK.Larsen og Ole HP, mens skue- og læremestrene Erling og Brian kunne sættes ind overfor 

de andres elever efter et snedigt skema. 

Susie og Morten bestod - med noget forskellige karakterer, og til Kasper i kontrolprøven 

gives ikke karakter – men han har lært, hvor det kniber! Og det er tydeligt at småfugle og 

små pattedyr ikke interesserer elever på linje 2 ret meget! 

 

Susie startede pr. 1 januar for fire år siden, så den afsluttende prøve måtte blive sidst i 

2015, og meget senere end 29. december kommer man ikke nytår til den praktiske prøve. 

Som skuemestre valgtes de nærmeste, Helena og suppleanten Martin der afløste 

læremester Brian og passende kunne køres i stilling nu. Desuden kom udvalgsformanden 

fra Nordsjælland. 

Til prøven trækkes lod mellem lige mange fugle og pattedyr, medbragt af skuemestrene, og 

ret forudsigeligt trak Susie en spurvehøg, som hun straks gik i gang med, nøje overvåget af 

skuemestrene, der også gennemgik læretidens ’pensum’ af færdige præparater fra 

forskellige dyregrupper. Udvalget erkender, at denne liste muligvis må revideres, for der 

modtages ikke længere den samme mængde forskelligheder på værkstederne. Det 

betyder, at der skal planlægges og indlånes frosne arter til prøven– eller: at vi ikke følger 

listen nøjagtigt. 

Efter hård kamp afleverede Susie spurvehøgen til bedømmelse, og sammen med de 

færdige præparater blev det til et flot topkarakter (10). –og vi har endnu en ny og dygtig 

konservator 

. Desværre er der det kedelige efterspil, at Brian et par dage efter, pr.1. Januar, meldte sig 

ud af Det Faglige Udvalg med øjeblikkelig virkning. Øv! 

 

Ole Høegh Post 
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7. Indkomne forslag 

       

Forslag om Eksklusion af  Mikkel Munk Carlsen Søndre Landevej 216, 6470 Sydals og Brian 

Filipsen Ledøjevej 30 Risby, 2620 Albertslund. 

 

De to medlemmer har bekræftet, at de har indledt et samarbejde med First Class Trophy, som 

de nu er en del af. 

En enig bestyrelse finder at de to hermed har handlet i strid med DZKs formål, der er at 

varetage danske konservatorers interesser, og har derfor indstillet Mikkel Munk Carlsen og 

Brian Filipsen til eksklusion. 

Efter en grundig debat resulterede afstemningen i at alle 14 stemmeberettigede stemte for 

bestyrelsens forslag. 

      Formanden orienterer de to ekskluderede medlemmer ved et anbefalet brev.  

 

8. Valg 

 

a) Næstformand - på valg Abdi Hedayat valgt 

b) Bestyrelsesmedlem - på valg Ole K Larsen (bebuder at det er sidste periode) valgt 

c) 1. bestyrelsessuppleant – på valg Aage Dahl   valgt 

d) 2. bestyrelsessuppleant – på valg Morten Boesen valgt 

e) Medlem af det faglige udvalg – på valg Ole K Larsen valgt 

f) Medlem af det Faglige udvalg – på valg Helena Dyhr valgt 

g)Medlem af det Faglige udvalg - Brian Filipsen utræder (i utide), i stedet indtræder 

suppleanten, Martin Jeppesen for et år. (resten af Brians valgperiode.)   

h) Suppleant til det Faglige udvalg – på valg Martin Jeppesen, der træder ind som medlem af 

det Faglige udvalg. Ny suppleant: Vagn Reitz valgt 

i) revisor – på valg Henrik Engell Petersen (ønsker ikke genvalg)  Annette Syberg  valgt  

   

j) revisor suppleant: Thorkil Duch  valgt  ( for et år ) resten af suppleantens – Annettes 

valgperiode) 

 

9. ETF 

 

Orientering om ETF´s situation ved Vagn Reitz. 

DZK´s ”tilgodehavende” efter nedlæggelsen af ETF afgives til konkurrenceforeningen (ETC) 

Det samme gælder ETFs hjemmeside. 

a) valg af delegerede til ETF´s generalforsamling (nedlæggelsen af foreningen): Vagn Reitz 

repræsenterer DZK 
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10. Hjemmesiden 

 

Maj Westphal efterspørger aktivitet fra medlemmerne, således at hjemmesiden bliver mere 

dynamisk.  

 

Den lukkede del af hjemmesiden bibeholdes indtil videre. Her offentliggøres indkaldelser, 

dagsordener og referater.  

 

Der sendes login manual ud til medlemmer. Medlemmerne opfordres til at bruge 

hjemmesiden. 

 

11. Næste års generalforsamling 

 

25. marts 2017 i Jylland.  

 

12. Eventuelt 

 

DZK´s arkiv ved OHP og Thorkil Duch. Arkivet opbevares på Jagt- og Skovbrug. Det er ønskeligt 

at registrere arkivet, således at indholdet bliver kendt og brugbart.  

 

Karsten Felsted modtog i sin tid en mængde kasser med ringbind, som blev registreret efter 

årstal. Udlån er ligeledes registreret af Karsten i en gæstebog.  

 

Jagt- og Skovbrugsmuseet ønsker at flytte arkivet med til Djursland. Der er også forslag om at 

flytte arkivet hjem til Kim Højland. På sigt er det dog ønskeligt at arkivet bevares på et 

offentligt museum, således at tilgængelighed og udvidelse er nemt. 

 

Logouglen, der lige nu bevares på SNM, fremtidssikres (ny kasse + opbevaringssted, evt. kan 

den følge formandsposten).  

 

OHP: det faglige udvalg foreslår et re-design af uddannelsesbeviset, således at det får form 

som et diplom. Evt. en kombination af et bevis og et diplom.  

 

VR: orientering om ulovlige firmaer. Wild Trophy opererer stadig med en hjemmeside. Der 

arbejdes på at lukke firmaet helt ned. Det er interessant for sagen at skaffe en 

indleveringsadresse. 
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Dominik: orientering om en ETF blacklist over afrikanske firmaer, der udfører uacceptabelt 

konserveringsarbejde. Kim Højland mener at problemet løser sig selv over tid da jagtfarme ikke 

vil gøre brug af dårlige leverandører. Kim opfordrer til dialog med jagtarrangører, således at 

problemet synliggøres.  

 

Vagn Reitz ser tilbage på 2015 med stor glæde og roste Kim Højland og Mikkel Ivar Jensen for 

indsatsen i deres første år som henholdsvis formand og kasserer.  

 

Afslutning ved KH med tak for denne gang og på gensyn til næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent Vagn Reitz   Referent Abdi Hedayat 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 


